
عنوان مزایده: فروش میلگرد
1-نام و نشانی مزایده گذار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: 

قزوین، بلوار شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166
2- نوع مزایده: عمومی

3-کمیت خدمات: عبارت است از حدود 256 تن انواع میلگرد: نمره 10 مقدار 42 تن، 
نمره 12 مقدار 114/5 تن، نمره 16 مقدار 36/4 تن، نمره 20 مقدار 63/4 تن

A3 4-کیفیت خدمات: ساخت اصفهان و نوع
5-نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکت

6-مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده: 66/000/000 ریال )ش��صت و ش��ش 
میلیون ریال( اعتبار تا تاریخ 1392/6/25

7-محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
8-هزینه تهیه اس�ناد و شماره حساب: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 
درآمدهای عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در بانک ملت به شماره 

حساب جام 69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9� مهلت دریافت اس�ناد: از روز ش��نبه مورخ 1392/3/4 تا روز شنبه مورخ 

1392/3/11
10- جلس�ه هماهنگ�ی با مزایده گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت در 

ساعت 14/30 روز یکشنبه 1392/3/12
11-مهلت تحویل اس�ناد: از روز یکش��نبه مورخ 1392/3/12 تا روز ش��نبه 

مورخ 1392/3/25
12-تاری�خ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عم��ران و محیط 

زیست در ساعت 16:30 روز شنبه 1392/3/25 
13- مبلغ برآورد: 3/818/800/000 ریال است که براساس نظریه کارشناس 

رسمی محاسبه گردیده است.
14-محل عرضه میلگرد: کیلومتر 25آزاد راه قزوین- کرج واقع در ش��هرک 

صنعتی کاسپین 
15-شرایط شرکت کنندگان: عدم شمول ممنوعیت مزایده گر، موضوع قانون 

منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی
16-سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazvintec.ir و 0281-3354590

آگهی مزایده عمومی
 )نوبت دوم( 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

شرکت شهرکهای صنعتی 
استان قزوین

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ91/4/19 
ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/6/19 واص��ل گردید ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. علیمراد 
تقی پ��ور بیرگانی به کدملی 1971897450 به س��مت بازرس 
اصلی و حس��ین مهرابی به کدملی 0040114562 به س��مت 
ب��ازرس علی البدل ب��رای مدت یک س��ال انتخ��اب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتش��ار کیه��ان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیی��ن گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل 
انتخ��اب گردیدند. احمد تبریزیان به کدملی 0043219586 و 
محمود تبریزیان به کدملی 00442743002 و مجید تبریزیان 
به کدملی 0044353278- بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره 
م��ورخ 91/4/19 احمد تبریزیان بس��مت رئی��س هیئت مدیره 
و محمود تبریزیان بس��مت نایب رئی��س هیئت مدیره و مجید 
تبریزی��ان بس��مت مدیرعامل تعیی��ن گردیدن��د و امضاء کلیه 
اوراق بهادار و چک ها و بروات و همچنین کلیه اس��نادی که به 
نحوی برای شرکت ایجاد تعهدی نماید با امضاء یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت 
پارس بین الملل سهامی خاص

به شماره ثبت 87068 
و شناسه ملی 10101314923

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 91/5/17 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 91/5/24 واصل 
گردید ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
راهبرد پیام به ش ملی 10103307747 به س��مت بازرس اصلی و احمدرضا ترابی نژاد به ک م 1285673662 
ب��ه س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدن��د. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 
آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد امیری 
به ک م 0046578870 و س��عید مال میریان به ک م 0041820436 و مس��عود نیکروان به ک م 0034578201 
و محمدرضا پوس��تی به ک م 0034569154 و عباس امیری به ک م 0010785973 و آدرس ش��رکت به تهران 
بزرگراه آفریقا باالتر از چهارراه اس��فندیار ک تور پ 46 ک پ 1915653941 تغییر یافت. به موجب صورتجلس��ه 
هیئت مدیره مورخ 91/5/17 محمد امیری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سعید مال میریان به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک 2 نفر 

از 5 نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت بنا نقش کوثر سهامی خاص
 ثبت شده به شماره 160605 و شناسه ملی 10102032528

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 91/4/13 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/11/28 واصل 
گردید ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. حسین فرجی به کدملی 0042036518 
به سمت بازرس اصلی و چنگیز نیک بخت به کدملی 0038605491 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت 
مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود رامین اصل به کدملی 3873795698 و یداله دالوند 
به کدملی 0030628482 و محمود اسحق بیگی به کدملی 0030076072 و شرکت روکش چوبی فیروز  کوه به 
نمایندگی انورپاشا باقرپور به کدملی 2229084224 و داوود معصومی به کدملی 0041505891 بعنوان اعضای 
اصلی و حس��ین زمانی به کدملی 0321247515 و حمیدرضا صادقی به کدملی 0059068972 بعنوان اعضای 
علی البدل- بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/4/26 انور پاش��ا باقرپور به س��مت رئیس هیئت مدیره، 
یداله دالوند به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره، برهان الدین ضیایی خارج از اعضا به کدملی3731813904 به 
س��مت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات با امضاء ثابت 
برهان الدین ضیایی مدیرعامل و یکی از س��ه امضا انورپاشاباقرپور،یداله دالوند و محمود اسحق بیگی اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت با امضاء مدیرعامل و مهر ش��رکت در غیاب وی هر یک از 

اعضای هیئت مدیره به معرفی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت هماهنگی صاحبان صنایع چوب سهامی خاص 
به شماره ثبت 71693 و شناسه ملی 10101166146

 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های آب و 
فاضالب درنظر دارد اجرای پروژه  مش��روحه ذیل را با مش��خصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به 
پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به ش��رکت در این مناقصه را دارند دعوت 
می گردد بمنظور خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/3/2 لغایت 1392/3/8 با در دس��ت داشتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 
ریال به حس��اب ش��ماره 4046865589 و شناس��ه 370008027103 بانک ملت ش��عبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و 
فاضالب اس��تان قزوین در س��اعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای این ش��رکت مراجعه و پیش��نهادات خود را نیز تا 
ساعت 13 مورخه 1392/3/19 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 
1392/3/19 می باش��د. همچنین به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در 

آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نشانی مناقصه گزار: قزوین، میدان ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4
تلفن تماس: 0281-3349051-4

عنوان و مشخصات کلی 
پروژه 

مبلغ برآورد 
مناقصه )به ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )به ریال(

محل تامین اعتبار 
هزینه های موضوع 

مناقصه

رتبه 
موردنیاز

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

احداث مخزن بتنی 1000متر 
مکعبی در شهرک دامداری 

دانسفهان
حداقل رتبه 5 عمرانی1.323.117.06860.000.000

نشانی مناقصه گزاررشته آب

احداث مخزن بتنی 1000متر 
حداقل رتبه 5 عمرانی1.550.554.66860.000.000مکعبی در شهر رازمیان

نشانی مناقصه گزاررشته آب

احداث مخزن بتنی 1000متر 
حداقل رتبه 5 عمرانی1.570.243.53260.000.000مکعبی در شهر سیردان

نشانی مناقصه گزاررشته آب

شرکت آب و فاضالب استان قزوین
)سهامی خاص(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )92/4( 
)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظر دارد 
عملی�ات مربوط ب�ه نصب انش�عاب آب و فاض�الب و تعویض 
کنتورهای خراب در ش�هر میان�ه را از محل اعتبارات غیرعمرانی 
و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه 
آب واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف 
م��دت ده روز از تاری��خ درج آگه��ی با درنظر گرفتن م��وارد ذیل، به 
آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- 
تلف��ن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000ریال 
به حساب جام شماره7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب 
تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد 
مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، پاکت خود 
را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
 هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
ک��ه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 1325000000ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 99750000ریال 
می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه�( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تسلیم 
نماید. به پیش��نهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره33 سال1392

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب وفاضالب 
استان آذربایجان شرقی )نوبت دوم(

روابط عمومی دانشگاه م الف865

دانش�گاه تربی�ت مدرس درنظ��ر دارد امور مربوط به س�کوبندی 
دانشکده پزشکی را به شرکت های واجدشرایط )حقوقی( واگذار نماید.

داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند پس از نشر آگهی با توجه به 
تاریخ فروش اسناد با ارائه معرفی نامه کتبی و رسمی در ساعات اداری 
به نش��انی: تهران- تقاطع جالل آل احمد و ش��هید چمران- دانشگاه 
تربیت مدرس- س��اختمان مرک��زی- معاونت پژوهش��ی- اداره امور 
آزمایش��گاه ها به ش��ماره تلفن 82883110 مراجعه و اسناد مناقصه 
را دریاف��ت و با توجه به مفاد آن پیش��نهاد قیمت خ��ود را تنظیم و 
حداکثر تا ساعت 15 روز 1392/3/4 به نشانی مذکور تسلیم نمایند.

سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد.
- مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقصه: مبل��غ 200 میلیون ریال 
ب��ه ص��ورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین ش��ده در وجه 

دانشگاه تربیت مدرس
- مهلت تحویل پیشنهادات: 1392/3/4

www.modares.ac.ir :آدرس سایت اینترنتی -
- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی 
دانشگاه تربیت مدرسمناقصه

سال هفتادو یکم q  شماره q 20500  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه2 خرداد q  1392 12 رجبq  1434  23 مه2013

خبر ویژه
یادداشت روز

تجمع اعتراض آمیز در واشنگتن
علیه سیاست  اقتصادی اوباما

صفحه2 صفحه2

* صدها نفر از مردم واشنگتن در اعتراض به اوضاع 
اقتصادی و معیشتی خود تظاهرات کردند.

* معترض��ان با »فاس��د« خوان��دن بانک ها مصادره 
شدن خانه هایشان را محکوم کردند.

* معترض��ان آمریکایی: آقای رئی��س جمهور! برای 
زندگی کردن پول الزم است.

* واشنگتن پست: کارگران کم درآمد از آغاز اعتصاب 
خود خبر می دهند.                          صفحه آخر

سالروز 
حماسه 
آزادی 
خرمشهر

مبارک باد

میالدامیرمؤمنان)ع(وروزپدرراتربیکمیگوییم

نامزدها رأی شورای نگهبان را پذیرفتند
آمریکا اعتراض کرد !

پس از اعالم نتیجه بررسی صالحیت ها

* حزب امت اس��المی عربستان: 30 هزار زندانی 
سیاسی در زندان آل سعود به سر می برند.

* شمال لبنان بار دیگر ناآرام شد.
ع��راق در  تروریس��تی  عملی��ات  تازه تری��ن   *

 29شهید و 70 مجروح برجای گذاشت.

* امض��ای توافقنامه تس��لیحاتی می��ان ریاض
 و آنکارا.

* ابراز نگرانی مقامات امنیتی س��وئد از گسترش 
شورش در استکهلم.

صفحه آخر

فرار تروریست ها از شهر استراتژیک القصیر
نخست وزیر سوریه: پیروزی نزدیک است

سلب صالحیت 10 بانک
و موسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی

* بهمنی رئیس بانک مرکزی: بانک ها و موسسات اعتباری سلب صالحیت 
شده، مصوبات شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود بانکی رعایت نکرده اند.

* متقاضیانی که قبال برای س��که ثبت نام کرده اند اگر احساس می کنند با 
قیمت امروز سکه ضرر می کنند می توانند پولشان را پس بگیرند.

* 30 هزار میلیارد ریال از حس��اب بانک هایی که تخلفات ارزی داش��تند 
برداشت کرده ایم.                                                                            صفحه4

عضو گروهک منافقین افشاء کرد

پیوند فتنه و منافقین
 برای پروژه ناآرامی ها و جعل حقیقت!

ی��ک  ط��ی  مصداق��ی  ای��رج   *
افشاگری از پروژه ای پرده برداشت 
که فیلم هایی در پادگان اش��رف با 
حضور اعض��ای گروهک منافقین 
ضب��ط ش��ده و ب��ه ن��ام تصاویر 
اغتشاش��ات عاش��ورای 88 شهر 

مشهد منتشر شده است.

* س��ایت جرس وابس��ته به حلقه ماس��ونی لندن پس از این افشاگری در 
اقدامی منفعالنه، بدون هیچ توضیحی تصاویر سفارش��ی و فیلم مورد اشاره 

را از خروجی سایت خود حذف کرد.
* این س��ؤال که در میان فتنه گران و گردانندگان جرس، کدامیک تصاویر را به 
فرقه تروریستی منافقین سفارش داده و در سایت های فتنه با نام اغتشاشات 88 
منتشر کرده اند ترس و هراس زیادی در بین آنها ایجاد کرده است.      صفحه2

* در حالی که فضای سیاس��ی کش��ور پس از اعالم اسامی نامزدهای نهایی 
ریاس��ت جمهوری از س��وی ش��ورای نگهبان آرام اس��ت، رس��انه های غربی 

می کوشند به تهییج افراد تایید نشده و هواداران آنان بپردازند.
* چهره های سرشناس رد صالحیت شده در اظهارات جداگانه پایبندی خود 

به قانون و نظر شورای نگهبان را اعالم کردند.
* وزارت خارجه آمریکا در واکنشی مضحک با حمله شدید به شورای نگهبان مدعی 
شد این شورا صدها کاندیدای بالقوه را با معیارهای مبهم رد صالحیت کرده است!

* سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از رد صالحیت هاشمی و مشایی 
مدعی ش��د؛ این فهرس��ت، اراده ملت ایران که حق دارد رئیس جمهوری را 

انتخاب کند که خواسته های آنها را برآورده کند، به شمار نمی آید.
* جهانگیری رئیس ستاد هاشمی: آقای هاشمی رفسنجانی و ستاد ایشان براساس 
قانون مداری و اخالق مداری وارد صحنه شده اند و ادامه راه نیز همین خواهد بود.

* گروه ها و اشخاص و چهره های مختلف سیاسی- مذهبی در اظهارات و اطالعیه های 
جداگانه، حمایت خود از شورای نگهبان را در عمل به قانون اعالم کردند.

* دویچه وله آلمان در گزارش��ی مدعی ش��د انتش��ار لیس��ت نهای��ی نامزدها 
واکنش های بسیاری را برانگیخته و موجی از بهت و حیرت را در پی داشته است.
* بی بی سی درگزارش خود با حمله شدید به شورای نگهبان، مدعی شد مردم به 

اینکه سرنوشتشان در دست 12عضو شورای نگهبان باشد اعتراض خواهند کرد.
* بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس اوضاع را برای سرنگونی حکومت از طریق 
سرپیچی مدنی و حتی مبارزه خشونت آمیز مناسب توصیف کرد!  صفحه3

شورا نگذاشت 
گروگان بگیرند

* پیروزی های ارتش سوریه، زهرچشم ایران از اسرائیل است
* انقالب ایران یکی از 3 رکن نظم جهانی جدید

* ورق جنگ در سوریه برگشت، گروه های مسلح آچمز شده اند
* روایت هاشمی از علت عدم احراز صالحیت

 خوب شد دایی جان ما نیامد !


